
A Brusznyai Ala-
pítvány a vesz-
prémi Lovassy
László Gimnázi-
um közösségé-
nek adományoz-
ta 2007. októ-
ber 19-én Brusz-
nyai Árpád, 56-os
m á r t í r t a n á r
m e l l s z o b r á t .
„Az elvek válla-
lása tragikus
hõssé, áldozat-
tá emelte a bát-
ran cselekvõt”
– hangzott el
többek között
az ünnepségen.

De a mártíroknak tartozunk annyival, hogy
emléküket őrizzük, korán megszakadt éle-
tüket beemeljük napjainkba, hogy tisztele-
tünket kifejezzük. Ezért felemelő minden
megemlékezés, mint ahogy a Nagymaros
Önkormányzata által rendezett október 22-i
is az volt. Petrovics László polgármester
méltó szavakkal állított emléket a forrada-
lomnak, Végh Alpár Sándor ünnepi szó-
nok pedig sok új szempontot említett, ame-
lyek nyomán mind az 51 évvel ezelőtti törté-
nelmet, mind jelen történelmünket át- és to-
vábbgondolhatjuk. Elmondta, mintha a tör-
ténelem ismételné magát: nem véletlen a
sok áthallás és az elkeseredett következtetés.
Ahogy akkor mindennapos megszégyenítés
és megfélemlítés érte az embereket, más
módszerekkel ugyan, de ma is éppen úgy fe-

nyeget minket a mindennapi megalázás,
emberi méltóságunk sárba tiprása.

Örömünkre volt azonban az a színvonalas
műsor, amivel a Nagymarosi Színkör és az ál-
talános iskola tánccsoportja és pedagógusai
ajándékoztak meg minket. Büszkék vagyunk
rá, hogy beszűkülő anyagi lehetőségeink mel-
lett a város olyan szellemi és lelki gazdagság-
ról tesz tanúbizonyságot, ami reményt ad
arra, hogy nemzeti identitásunk sok ezer éves
értékeit át tudjuk menteni egy jobb korba. 

Az Önkormányzat nevében is megkö-
szönjük minden közreműködőnek a meg-
emlékezés előkészítését, részvételét és fá-
radságát, amivel a jelenlévő közönséget,
kis közösségünket gazdagította.
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Tizenhárom nap remény

Az 51. év
Minden évben összegyűlünk szomorú történelmünkre emlékezni.
Mert forradalmaink és háborúink ugyan felragyogtatták a reményt,
de katarzist nem hoztak: 500 éve mindegyik bukásra volt ítélve.

A SZÉKVIRÁG TÁNCCSOPORT

TEMETŐI EMLÉKHELY
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A Pedagógiai Szakszolgálat intézményve-
zetõi pályázatára beérkezett egyetlen pályá-
zat nem felelt meg a pályázati kiírásnak.
Ezért a pályázatot a testület érvénytelennek
nyilvánította, később újabb pályázatot ír ki.
A jelenleg megbízással működő intézmény-
vezető folytatja a munkát.

A konyha éves beszámolóját a testület elfo-
gadta. A napi 500 adag ételt óvodásaink, isko-
lásaink, időseink és bejáró felnőttek fogyaszt-
ják. Évek óta kérdés a konyha fenntartható-
sága, hiszen az önkormányzatnak évente 15
millió forinttal kell hozzájárulnia a működés-
hez az adóbevételekből. Az energia- és élelmi-
szerárak drasztikusan növekedésével ez az
összeg is csak növekedni fog. A testület keresi
a gazdaságosabb működtetés és a konyhai
dolgozók munkahelye megvédésének mód-
ját. A mellékelt két grafikonon világosan lát-
szanak a bevételek és a kiadások.

Értékelte a testület a közmeghallgatást. A
lakosság részéről nehezményezték az in-
gatlanadó emelését. A testület több tagja vi-

lágossá tette, hogy mi volt az oka az adóeme-
lésnek. Mivel az állam folyamatosan csök-
kenti az állami és önkormányzati feladatok
finanszírozását, az önkormányzatnak egy-
re inkább a saját adóbevételeiből kell fedez-
ni mind a kötelező, mind az önként vállalt
feladatok ellátását. 

Mivel hamarosan el kell készíteni a költ-
ségvetési rendeletet, a testület elfogadta a
költségvetési koncepciót. Az Állami Számve-
vőszék állásfoglalása szerint is tény, hogy a
kötelező állami feladatok növekvő költsége-
it az állam évek óta nem finanszírozza,
ezért 1362 önkormányzat, köztük a miénk
is forráshiányos. Ez a szűk anyagi mozgás-
tér sérti az önkormányzatok alkotmányban
rögzített önállóságát, hiszen az önkormány-
zatok kénytelenek működési hitelt felvenni.
Ez városunkban jelenleg éves szinten 100 mil-
lió forint körül mozog. (Legalsó  táblázat)

Edöcsény András képviselő indítványozta
helyi népszavazás kiírását a várható nép-
szavazással egy időben, melyet a testület
egyhangúlag elfogadott. A kérdés: hogy a
lakosság támogatná-e Pest megye önálló ré-
gióvá válását, Budapesttől történő szétvá-
lást. Budapest ugyanis a támogatások 80%-
át kapja, míg a megyei települések nem jut-
nak pályázati forrásokhoz.

A szálloda értékesítésére kiírt pályázatra
beérkezett egyetlen pályázat nem felelt meg
a pályázati kiírásnak. A testület bizottságot
állított fel a beadott pályázat tartalmának
érdemi kivizsgálására, melynek tagjai a
polgármester, alpolgármester, a hivatal ille-
tékesei, a hivatal jogásza, valamint az érin-
tett bizottságok elnökei. A testület kellő kö-
rültekintéssel kívánja egyetlen nagy értékű
ingatlanát értékesíteni, melynek bevétele

kizárólag termálfürdő, turizmusfejlesztés
és az iskola fejlesztésére fordítható a testü-
let korábbi határozata értelmében.

Szent Erzsébet születésének 800. évfordu-
lóján civil kezdeményezésre a testület dön-
tésének értelmében a Szív utca alatti kis
teret Szent Erzsébetrõl nevezzük el. Az ün-
nepélyes téravatás november 18-án lesz.

Pályázatot nyújt be a hivatal forgalom-
csillapító biztonsági sziget elhelyezésére a
Király utca és Váci út találkozásánál, vala-
mint egy sebességjelző berendezés felállítá-
sára a Zöldfa utca vagy a Radnóti utca kör-
nyékén. Ezek értéke több mint 7 millió fo-
rint, de ennek csak 10%-át kellene az ön-
kormányzatnak fizetni. A két létesítmény
nagyban növelné a biztonságos közleke-
dést, lassítaná a főúton a forgalmat, úgy
mint Vácon, vagy Verőcén.

A helyi lap szerkesztésére, elõállítására a
testület jeligés pályázatot ír ki, melynek
részletes feltételeit a hivatalban meg lehet
ismerni. A győztes pályázóval januártól köt
szerződést az önkormányzat. Döntött a tes-
tület arról is, hogy januártól a lap újra fize-
tőssé válik, ezzel lényegesen csökken az ön-
kormányzat kiadása. A helyi önkormány-
zati lap az elmúlt öt esztendőt leszámítva
mindig fizetős volt. 

Az orvosi ügyelet zavartalan ellátása ér-
dekében arról döntött a testület, hogy a
Szálloda soron lévő, önkormányzati tulaj-
donú lakást orvos számára tartja fenn. Fel-
kérte a testület a jegyzőt, hogy mihama-
rabb hirdesse meg a lakást olyan orvos szá-
mára, aki a helyi ügyelet ellátásban részt tud
vállalni. A testület egyetértett, hogy a város
számára előnyös, ha az ügyelet a jelenlegi
formában működik tovább, ehhez azonban
szükség van még egy orvosra. Sz. E.
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Az önkormányzat hírei 
Képviselő-testületi ülés október 29.

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete l2626 Nagymaros, Fő tér 5.
l Telefon: 27/595-100 lfax: 27/354 245
lFelelõs szerkesztõ: Tharan Marianne l
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu l Te-
lefon, fax: 27/354 137 l Levelezési cím:
Nagymaros Újság l 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. lHirdetések és kéziratok leadá-
sa: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. l

Nyomda: BPRESS Kft. 
Lapzárta: minden hónap 28.

Városi bevételek és a kiadások tervezése (ezer Ft)

hozzájárulás

kiadás



Mi történt októberben a polgármesteri hi-
vatalban?

Nem éppen a hivatalban, hanem a város külön-
böző pontjain történt egy takarítás társadalmi
munkában. Köszönet és hála a – főleg nyugdí-
jasoknak, akik megjelentek a felkérésre október
20-án. Az ünnepre akartuk a várost rendbe tenni,
de mivel az a szombat munkanap volt, feltétele-
zem, nem a jóakarat hiánya miatt nem jelent meg
25-nél több ember. Így is 50–60 zsák szemetet szed-
tünk össze – a szemetelők nem nagy dicséretére.
Lesz-e, és ha igen, hol lesz a rendõrség?

A rendőrséggel kötött szerződésünk decem-
ber 31-én lejár. Kérdéses, hogy meghosszabbít-
ják-e. A jelenlegi épület ugyanis olyan leromlott,
hogy a szakemberek szerint veszélyessé vált, a
rendőrség pedig nem finanszíroz sem felújítást,
sem napi árfolyamon történő épületbérlést. Erre
nincs keret. És építésre sem. Tehát ezt is az ön-
kormányzatnak kellene átvállalni. Sajnos ne-
künk sincs! Kerestünk bérleményt, de egyik sem
találtatott alkalmasnak – vagy a státusza, vagy a
mérete miatt. Gyakorlatilag egymástól várjuk a
megoldást. Ha december 31-ig nem találunk al-
kalmas ingatlant, a rendőrség akár más telepü-
lésen is kereshet helyet.

Lezárult-e a Fõ tér felújítása minden ga-
ranciális javítással?

Nagyrészt igen. A legnagyobb gond a Váci úti
szakaszon van. A kivitelező cég a mi kifizeté-
sünkre vár, ennek beérkezése után hajlandó vál-
lalni a garanciális munkákat, de az önkormány-
zat csak akkor tud fizetni, ha a megígért és rég-
óta esedékes árfolyam különbözeti összeget
megkapja az Önkormányzati Minisztériumtól.
Október 15-ére vártuk az ajánlatokat a
szálloda megvételére. Mi érkezett be?

Egy ajánlat érkezett, ez azonban nem felel
meg a pályázati feltételeknek. Bíráló bizottság
fogja elemezni, hogy elfogadható-e az ajánlat.
Ha igen, a testület dönt az elfogadásról ill. elu-
tasításról. Pályázaton kívül is érkezett egy vé-
teli ajánlat 300 millió forintra, ezt a pályázat
kiértékelése után mérlegeli a testület, de jócs-
kán az általunk elvárt szint alatt van.
Éltek-e a vállalkozók a lehetõséggel, hogy
megjelenjenek a honlapon?

Igen, de még nem mindenki. Itt szeretném
felhívni a figyelmüket, hogy adjanak rövid le-
írást tevékenységükről, szolgáltatásaikról, ak-
tualizálják elavult adataikat, hogy a honlap
elérje célját: megbízást, munkát kaphassa-

nak. Ezzel egy időben a honlap megjelenését
is javítjuk, hogy a szükséges szolgáltatást
könnyebben megtalálja az érdeklődő. 

Zebegényben van egy jó kezdeményezés: a
www.zebegenyivallalkozok.hu-n a település
vállalkozói és beszállítói mellett helyet kaptak
azok a vállalkozások, cégek is, amelyek tevé-
kenyen részt vesznek a zebegényi kulturális
élet támogatásában. Az üzemeltető cég kérte
az önkormányzat hozzájárulását, hogy a
városi honlapon megjelenhessen a zebegé-
nyi vállalkozói adatbázis, cserébe a miénk
is megjelenik a zebegényi oldalon.  Mivel ez
egy oda-vissza működő „linkelési” megoldás
lenne, természetesen a település vállalkozói
érdekében engedélyeztük.

Az önkormányzatnak is szüksége van a
vállalkozók szolgáltatásaira, munkájára.
Kapnak-e elég munkát a nagymarosiak?

Természetesen elsősorban ahol lehet,
nagymarosiakkal dolgoztatunk, és ebben
segít nekünk, ha megkapjuk pontos adatai-
kat az adatbázisunk számára. Még arra is
ügyelünk, hogy ne mindig ugyanattól a vál-
lalkozótól kérjük a szolgáltatást. Közbeszerzé-
si kiírásokkal is elsősorban nagymarosiakat
szeretnénk foglalkoztatni, de itt sajnos meg
kell felelni a közbeszerzés feltételeinek.

Tharan-Trieb Marianne
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Születtek:  Molnár Szabolcs és Trieb Mariann lánya: Anna
Hetényi Zoltán és Szabó Barbara fia: Olivér
Láng Gábor és Dubniczky Katalin lánya: Boglárka
Pantali Bence és Gyarmati Orsolya lánya: Emma
Román Gábor és Zoller Gabriella lánya: Réka
Bene Tibor és Takács Kitti Noémi fia: Huba

Az októberben megjelent anyakönyvi hírek helyesbítése: 
Siklósi Péter és Burgermeister Judit ikerfiai: Boldizsár József és Bendegúz Péter
Házasságot kötöttek: Szobonya Zsolt és Ujj Georgina
Elhaláloztak: Solti Józsefné Heffenträger Mária, Heer Antal, 

Bácskai Antalné Szösz Jolán, Pusz János

Anyakönyvi hírek

Interjú a polgármesterrel

A hirdetés felmutatójának egy DVD lemez kölcsönzésekor, tetszés szerint választott DVD lemez kölcsönzési díját elengedjük.

Cím: Nagymaros, Váci út 13. Nyitva tartás: hétfőtől-vasárnapig 15-20 óráig (Könyvtár mellett)

DVD-lemezek kölcsönzése

Egyet* fizet, hármat vihet!
* KÖLCSÖNZÉSI KUPON *

Adományok az Öregek Napközi Otthona részére
A legutóbbi közmeghallgatáson Voknát Lászlóné adománygyűjtést kezdeményezett a
hiányzó eszközök beszerzésére. Azóta egy befőttesüveggel járja a települést és megszólitja
az embereket. Mindezt Petrovics László hozzájárulásával, akinek levelét fel is mutatja:

„... Mindenkinek megköszönöm a segítségét, az üvegben összegyűlt adomány fel-
bontása, megszámolása és átadása 2007. december 20-án lesz a Polgármesteri
Hivatalban.” Petrovics László  polgármester

Nagymaros Város Képviselõ-testülete
2007. szeptember 24-én a következõ
rendeleteket fogadta el:

12./2007.(X. 10.) rendelet az önkor-
mányzat vagyonáról szóló 4. /2006.(III.
07 .) rendelet módosításáról, hatályba
lép: 2007. október 10.

13. /2007.(X.10.) rendelet a helyi
szervezetek támogatásáról, hatályba
lép:  2008. január 1.

14./2007.(X.10.) számú rendelet az
önkormányzati biztosról, hatályba lép:
2007. október 10.

A rendeletek teljes szövege megtekint-
hető az önkormányzat ügyfélirodája
előtti hirdetőtáblán, a könyvtárban, va-
lamint a város honlapján: www.nagy-
maros.hu – elérhető, ha fent az önkor-
mányzatra, majd a baloldalon a kép-
viselő testületi rendeletekre kattintunk.



L
apunk felkereste a helyi rendõrõrsöt,
hogy figyelmeztetni tudják Önöket az
aktuális veszélyekre. Ezúttal Kiss Sán-

dor rendõrszázados, õrsparancsnok-helyet-
tes úrral vettük számba a nyár eseményeit,
a mondjuk ki, igen sanyarú körülmények
között mûködõ rendõrsön. 

Betörések
A nyáron két betörés volt idős embereknél.
Augusztus 13-án jelentette be egy rokon,
hogy kórházban tartózkodó nagybátyja la-
kásából arany ékszereket, használati tár-
gyakat és egy régi Ladát loptak el. Egy
hölgy lakásába éjjel betörtek, értékes fest-

ményeket akartak lopni, de megzavarták
őket, elmenekültek. Mindkét ügyben a váci
rendőrkapitányság nyomoz, valószínű,
hogy nagymarosi elkövetők voltak.

Együttműködés a polgárőrökkel
Majd minden településen működik pol-

gárőrség. A nagymarosi polgárőrök nagy
segítséget jelentettek nyáron a rendezvé-
nyek lebonyolításában. A rendőrség napi,
nagyon jó kapcsolatban vagyunk Szimon
Attilával és munkatársaival. Így az iskola-
kezdéskor is a polgárőrökkel együtt ügyel-
tek a gyalogátkelőhelyeken.

Tilos a 12-esen biciklizni
A rendőrség is tudja, hogy a Nagymaros és

Kismaros közötti kerékpárút kívánnivalókat
hagy maga után, de felhívják a lakosság fi-
gyelmét, hogy mégis csak ott lehet kerékpá-
rozni. A 12-es úton nem véletlenül van kitéve
a kerékpárosoknak behajtani TILOS tábla,
mert életveszélyes a 90 km/óra sebességgel
közlekedő kamionok mellett a biciklizés.

Magyar utca
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy a

rendőrség nem reagál kellőképpen a Ma-
gyar utcai éjszakai randalírozásra,  holott a
rendőrség a nyár folyamán többször kivo-
nult, amikor hivták és kéri a lakosságot, hogy
további bejelentéssel segítse munkájukat.

H.I.
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Fontos az élet- és vagyonvédelem

Rendõrségi hírek

Milyen konkrét hasznosságot/hatékony-
ságot tudnak felmutatni az eltelt években?

Nem volt újabb betöréssorozat, javult az em-
berek biztonságérzete, a bejelentett gyanús ese-
teket vagy saját hatáskörben vagy az illetékes
hatóság segítségével felszámoljuk. Szervezet-
ten veszünk részt kárenyhítési (árvíz, tűz, bal-
eset) feladatokban, rendezvények során köz-
biztonsági és közlekedési feladatokat látunk el,
az iskolák környékén a tanulók biztonságára
fordítunk igen sok időt, pl. a „zebra program”
szeptemberben 160–180 óra, sőt, eredményes
munkát végeztünk több eltűnt személy felku-
tatása során. A város területén elkövetett bűn-
cselekmények száma csökkent, a legtöbb betö-
rést a hétvégi házak szenvedik el. 
Minden nap találkozunk a járõrökkel.
Mit lehet a járõrözéssel megelõzni?

A jelenléttel, a láthatósággal megelőzzük
az elkövetést, a lopást, betörést adott eset-
ben félbeszakítjuk, segítünk a hatóságnak
a betörők felkutatásában. 
Ki finanszírozza a munkájukat?

A 15–20 polgárőr semminemű anyagi jutta-
tást, részesedést nem kap, az évenkénti 2000-
3000 óra veszélytelennek nem mondható
munkáért – bár ezt önként vállalták. Az egyesü-
let működésének viszont olyan feltételei van-
nak, mint jármű és megfelelő felirata, formaru-

ha, irodaszerek, rádió adó-vevők stb. Az üzem-
anyag-térítést szigorúan a szolgálat alatt meg-
tett kilométerek után számoljuk el, bárki szá-
mára megtekinthető. Működésünket támoga-
tásokból, pályázatokból fedezzük. Legfonto-
sabb támogatónk Nagymaros Önkormányzata
és a CBA áruház, valamint magánszemélyek. 
Mennyiben más a bûnmegelõzési tevé-
kenységük, mint a rendõröké?

A rendőrség megelőzéssel, bűnüldözéssel
foglalkozik, és jogosult a szükséges eljárások
lefolytatására. A polgárőrség esetében a meg-
előzésen van a hangsúly. A bűnüldözéshez
sem a jogszabályi, sem egyéb feltételeink nin-
csenek meg, bár a lakosság elvárná tőlünk.  
Hogyan lehet bevonni a lakosságot a vé-
dekezésbe?

Legyenek óvatosabbak a magántulajdo-
nukkal. Vigyázzanak a házukra, de a szom-
szédéra is, az utcájukra is és a köztulajdonra
is. Ha észrevesznek valami szokatlant, akkor
jelentsék be a rendőrségen. Hasznos lenne,
ha növelni tudnánk a létszámunkat. És főleg
nagyon értékelnénk, ha a rosszindulatú meg-
jegyzésekre azonnal reagálnának. Mi védjük
a város és a lakosság értékeit, örülnénk, ha a
lakosság is megvédene minket a munkánkat
lejárató rosszindulatú pletykáktól.

Még annyit szeretnék elmondani, hogy
sikeresen összegyűlt a pénz egy rendszám-
felismerő készülék megvásárlásához, a be-
szerzése már folyamatban van.   
És aki nem tudja: a Polgárõrség telefon-
száma: 70–382–9041

Tharan-Trieb Marianne

A
2001 õszén történõ betöréssorozat
adta a lökést 18 elszánt embernek az
önvédelmi polgárõrség létrehozásá-

hoz. Azóta teszik a dolgukat, és áldásos te-
vékenységükért kapnak hideget-meleget. 

Interjú Szimon Attilával, a polgárõrség vezetõjével

Mi újság a polgárõröknél? 
Következő testületi ülés 
várható ideje: 2007. november 26.
Napirendje:

– Bursa Hungarica pályázat elbírálása
– Beszámoló a 2007. évi költségvetés III.
negyedév végrehajtásáról, költségvetési
rendelet módositása
– Helyi építési szabályzat felülvizsgálata
– Önkormányzati ingatlanok felmérése

Bankszámlák egyenlegei
Költségvetésifőszámla            -90.271.634 Ft
Adószámlák(+)                             634.800 Ft
Állami hozzájárulások (+)                           -
Hitel bérkifizetésre                                        -
Összesen: -89.636.834 Ft

Kötelezettségek, követelések
Kiadási kötelezettségek (-)       14.259.752 Ft
Adótúlfizetések összege (-)       9.521.080 Ft
Bevételi követelések – adóhátralékok (+)

70.377.936 Ft
Kiadás-bevétel 
és bankszámlák egyenlege  -43.039.730 Ft

Másra nem használható összegek
Lakossági árvízkárokra            7.542.600 Ft
Intézményi árvízkárokra       69.028.663 Ft
Fő-tér jóteljesítési garancia       5.301.210 Ft 

Az adóhátralék majdnem fedezi a hiányt,
ezért a hivatalnak mindent meg kell tennie
a hátralékok behajtásáért.

Az önkormányzat
gazdasági helyzete

2007. október 26.
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O
któber 7-én volt az Idõsek Világnap-
ja, amelyet a mûvelõdési házban a
nyugdíjasklub is megünnepelt. 

Az idős korú emberekben a bölcsességet, a
békességet – ember voltunk méltóságát
tiszteljük. Az emberi kultúra jellemzője,
hogy  a szellemi értékek megbecsülését a fi-
zikai hasznosság szempontjai fölé képes
helyezni. Ezekkel a gondolatokkal köszön-
tötte városunk nyugdíjasait a polgármester. 

Mihály János és Varagya György , az Életet
az Éveknek Nyugdíjasklubok országos vezető-
sége tagjai szóltak a vendégekhez: „Sok bol-
dogságot kívánunk! Ám beszélhetünk-e bol-
dog öregkorról? Ma nem igazán.” Az idősek
számára könyörtelenek a jelenlegi központi in-
tézkedések. Az ígéretek füstbe mentek. A nyug-
díjak értéke folyamatosan csökken a körülte-
kintés nélküli áremelések miatt. Becsapva érez-
zük magunkat a kampány elmúltával… Az
ÖNO sokkal kevesebb állami támogatást kap. A
legidősebbek ellátása ma a tavalyinak négy-öt-

szörösébe kerül! „Koldulni” kényszerül az in-
tézmény.  Talán az állampolgárok közadakozása
segít ott, ahonnan az állam elfordította a szemét.

Az ötven éve házasok virágcsokrot kap-
tak – szám szerint tizenketten. Őket a 90
éves (!) Nógrádi László üdvözölte verses
köszöntővel. Hamvasné Bohák Mária

versekkel, Kiss Károly (10. oszt.tanuló)
saját költeményével, Kiss Norbert (4.o.) fu-
rulyajátékával, a Wildrosen Táncegyüttes
tánccal, Dudás János sok szép dallal kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Az önkor-
mányzat adományai, az asszonyok pompás
süteményei mellett kellemes beszélgetéssel,
zenehallgatással, énekléssel telt az idő. 

Ön is jöjjön el egyszer! 

Gyarakiné Márton Magdi

„Ám beszélhetünk-e boldog öregkorról? Ma nem igazán.”

Hódolat az Idõnek

EZ A JELKÉPES VIRÁGCSOKOR MINDEN MEGJE-
LENT HÖLGYNEK SZÓLT

N
agy öröm azt az igyekezetet látni,
amellyel helyi alkotómûvészeink
ragadják meg a pillanatot. Sajnála-

tos, hogy helyhiány miatt nem lehet minden
mozzanatot méltatni az újság hasábjain.
Augusztus 20-a tiszteletére a mûvelõdési
ház nyolcadik alkalommal hívta meg azo-
kat az alkotókat, fõleg festõket falai közé,
akik itt élnek, innét származnak, vagy kö-
tõdnek a városhoz. Az inspiráló környezet
több mûvészt megihletett, mint amen-
nyirõl a nagymarosiaknak tudomásuk van.
A Nagymarosi Képzőművészek Egyesülete
is évente több alkalommal örvendezteti meg

a közönséget kiállítással. Az október 14-i
tárlatot  Gyombolai Gyula nyitotta meg a
következő gondolatokkal: „A munka a leg-
több ember számára nem a kiteljesedést,
az alkotói tevékenységet jelenti, hanem
az élethez nélkülözhetetlennek tűnő pénz
megszerzésének eszköze. Nem marad idő
a napunkban megállásra, elgondolko-
dásra, „lelki tisztálkodásra”. Elmarad a
lelkiismeretvizsgálat, hogy átgondoljuk dol-
gainkat, rendbe hozzuk kapcsolatain-
kat, életünket. Pedig az isteni rendben
az idő nem fontos. Isten malmai las-
san őrölnek: az a fontos, hogy a ránk

bízott jót, azt a gyümölcsöt, amelyet
nekünk kell megteremni, teremjük meg.

Ezen a kiállításon, ennek lehetünk
tanúi. A művészek háttérbe szorították a
pénzt! Az alkotáshoz kiszakadtak a
munkából, saját magukba nézve szépet
hoztak elénk. Időt áldoztak az időn
kívülire: művészi értékre, önkifejezésre,
az alkotásra. Megörökítettek és megra-
gadtak egy olyan pillanatot, amely szá-
mukra és számunkra is üzenetet hordoz,
fontos nekünk. Az alkotó tevékenységük-
kel részesei lettek az ISTENINEK, a
teremtő, igazi értékeket felismerő időtlen
munkásságban, és ebben részesítettek
bennünket is. 

Szívbõl köszönjük ezt az alkotóknak!”

TTM

Hagyomány teremtõdött

Képek által megnemesítve

A  NAGYMAROSI NŐI KAR RÁHANGOLTA A KÖZÖNSÉGET

A MŰVÉSZI ÉLMÉNYEK BEFOGADÁSÁRA AZ ALKOTÓK
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A növendékei által tisztelt és szeretett, a
mindig jókedvű és jó humorú Bácskai Joli
néni nyolcvanöt esztendős korában el-
hunyt. Generációkat nevelt fel, rekedtes
mély hangján volt mindenkihez mindig
egy-egy kedves, személyes szava. 

Népiskolai tanítói oklevelét a Bajai Érseki
Római Katolikus Tanítóképző Intézetben
szerezte. Első munkahelye Tiszaszeder-
kényben volt, 1942-től. Ezt követően Mórá-
gyon, Sárpilisen, Vencsellőn, Zebegényben,
majd leghosszabb ideig Nagymaroson taní-
tott rajzot 1952-től 1977. évi nyugdíjazásáig.

A tanítás mellett rajzolt, festett, nyaranta
részt vett Sopron, Keszthely, Veszprém, Vác,
Szentendre, Szada művésztelepein, s az itt
megszerzett tapasztalatokat adta azután to-

vább szakfelügyelőként szeretett kollégáinak.
Harmincöt éven keresztül oktatott, nevelt.

Emlékét megőrizzük.                         –hi– 

Felemelő szentmisén vettünk részt 30 pap
asszisztálásával. A nagy gótikus templomot
megtöltő és kívül rekedt hivők teljes odaa-
dással énekeltek és imádkoztak, a prédiká-
ció mindenki számára érthető nyelven
szólt kedves szentünk életéről, érdemeiről.

Szent Erzsébet éve van. A több mint 30
Árpád-házi szent közül ő a legismertebb az
egész világon, mert érdemei nem egy nem-
zethez köthetők. Az egész emberiségért ve-
zekelt, a környezetében élők szenvedésén
igyekezett segíteni, mert bennük a szenve-
dő Krisztust látta. Nem szavakkal, tettekkel
mutatott példát önfeláldozásból és önfela-
dásból, világi kincseit mások segítésére köl-
tötte. Erejét Isten szeretetéből merítette, tet-
teivel a szánalmat akarta felkelteni a többi
emberben. Életéből mi is erőt meríthetünk:
közel áll hozzánk, mert nem kolostorban
élt lemondó, vezeklő életet, hanem boldog
házasságban, gyerekei között. Itt érte a leg-
nagyobb megpróbáltatás is: férje, Lajos őr-
gróf meghalt, és tragédiájában, boldogta-
lanságában megmutatta nekünk, gyarló

embernek, hogyan viseljük el megadással,
beletörődéssel a ránk osztott keresztet. Hal-
latlan népszerűségét bizonyítja, hogy Nagy-
Magyarországon több mint 120 templomot
szenteltek tiszteletére.

Szent Erzsébet nyomdokain jár a Kari-
tász szervezete is: ténykedése a szegény-
gondozás és a szociális munka, de indító
oka a keresztény élet lényege, a szeretet és a
szeretetből való cselekvés. „Rajtunk embe-
reken múlik csupán: meggyújtjuk-e vala-
mennyien a lelkünkben várakozó szere-
tet lángját vagy nem” – foglalta össze Wass
Albert Szent Erzsébet örökérvényű üzenetét
a mai ember számára.   

Tharan-Trieb Marianne  

Szent Erzsébet szülõhelyén

Sárospataki Karitász-zarándoklat
Szeptember 29-ére, Szent Mihály napjára, a sárospataki búcsúra
szervezett zarándoklatot a Karitász. 800 évvel ezelőtt itt született
Szent Erzsébet. Még láthatók a Szent Mihály templom alapjai, ahol
valószínűleg megkeresztelték. 

Elhunyt Szösz Jolán

2007. 10. 28-án Vácott Váci Kistérségi Napot szerveztek, amely rendezvényen a Die Blumen,
a Wildrosen és a Dunakanyar Fúvósegyüttes nagyszerű előadását láthatták az érdeklődők.
Ezúton szeretnénk megköszönni nekik, hogy méltóképpen képviselték városunkat! 

Petrovics László Polgármester

A
zene és a vers szeretete hozta össze e
baráti társaságot, pedig mindannyian
különbözõ zenei irányokból érkeztek.

A nagymarosi Heinczinger Miklós népze-
nészként dolgozott, Tóbisz Tinelli Tamás
rockzenét játszott, Török Máté pedig komoly-
zenei múlttal kezdte a Misztrálban muzsiká-
lást. Azután csatlakozott hozzájuk Tinnyei
Zoltán, Csóka Sámuel és a blues-gitáros Hop-
pál Mihály. Öt album, a Regejáró Fesztivál
és a klubhálózat megszervezése áll a hátuk
mögött és számos forró hangulatú, feledhe-
tetlen koncert, Kaliforniától magyar kisfal-
vakon keresztül, nagyvárosok pódiumain. 

Vallják, hogy a gondolkodó ember előtt
ma két út áll, vagy begubózik magányába,
vagy a kultúra felé fordul, s a közösség ere-
jét is használva tartja magában az erőt. 

Büszkék vagyunk e felívelő szép pályára,
további sikeres alkotó munkát kívánunk a
Misztrál együttesnek.                              –hi–

A Misztrál együttes tíz esztendeje

Vers, zene, közösség

ÍGY EMLÉKEZÜNK RÁ



Egy egyesület létrehozása a
közösségi cselekvés öröme mellett

rengeteg ügyintézést, hivatalba járást,
telefonálást, egyeztetést, egyéb elfog-
laltságot igényel. Ezúton szeretnénk
megköszönni Battyáni Katának, a
Nagymarosi Nagycsaládosok Egyesülete
elnökének, hogy az adminisztációs
labirintust végigjárta értünk. 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének

nagymarosi tagjai
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H
árom évvel ezelõtt tudósítottunk a
Híres Marosban a Nagymaroson élõ
és alkotó kutatóról. Miután három év

alatt igen sok könyvet publikált, újra felkeres-
tük és megkérdeztük, hogy mi történt azóta.
12 éve térképezi fel a Kárpát-medence hiedelemvi-
lágát, főleg Erdély és a Felvidék falvaiban bírja szóra
az idős embereket. A felleltározás lehetőségének
utolsó órájában, sőt percében járunk: míg a régészt
megvárják az emlékek a föld alatt, az emberi tudás
az emberrel együtt elillan. Az utóbbi évek sok adat-
közlője elhunyt, a még élők is elhagyták már a 80.
vagy 90. évet. Ahogy annak idején Bartók és Kodály
mentette számunkra a népdalokat százezres nagy-
ságrendben, úgy járja be Magyar Zoltán is a kis fal-
vakat, és menti a még menthetőt. A tervezett mon-
daarchívum 65 000 mondát fog tartalmazni.

Felsorolni nem tudjuk, hány könyve jelent
meg az Osiris, Kairosz és Balassi kiadóknál
az utóbbi években. Hiedelmek, mondák,
mesék, dalok gyűjteménye, köztük egy-egy
téma vagy egy-egy mesemondó, adatközlő
monográfiája. Az embernek a szíve összeszo-
rul, amikor meghallja a kutatott kis tájegysé-
gek ősi neveit: Zoborvidék, Medvesalja, Beke-
csalja, Erdőhát, ahol igen gyakran már csak
szórványban, kifogyóban élnek a magyarok.
A középkorban virágzó magyar központok
megsínylették a török, tatár és 1848-as

román népirtásokat. Itt már csak emlékbe
maradt egy-egy omladozó Árpád-kori temp-
lom, egy-egy megöregedett magyar, akinek
szellemi utóvédként még megadatott, hogy
tudását átadja és megmentse az enyészettől.

A leletmentés önfeláldozó, küldetéses
munka. Magyar Zoltán minden nyara azzal
telik, hogy más és más tájegységet bejár, min-
dig új környezetben, mindig új emberekkel is-
merkedik, nem adatik meg neki a visszatérő
látogató öröme. Az idő sürget. Belefáradt, de
a munkát befejezi, eddig 35 önálló kötete je-
lent meg és az elkövetkező években a folklór-
gyűjtemények közül sok még megjelenésre
vár, sőt még a 10 kötetes Magyar történeti
mondák katalógusa is. Ennyi könyvet még
elolvasni is sok – de a kutatók rendelkezésére
áll majd ez az egyedülálló forrásanyag; és ami
még fontosabb: egy nép szellemi hagyatéka
menekül meg a pusztulástól. Nincs még egy
nép Európában – és talán máshol sem – ame-
lyik ennyire gazdag monda-, motívum- és hi-
edelemkincsben bővelkedik. Elmondhatjuk,
hogy gazdagságunk szellemiekben, ha nem
is anyagiakban, a világon egyedülálló.

Nagymaros pedig büszke lehet rá, hogy
ilyen könyvek megalkotásához nyújt hátte-
ret és ad inspirációt.

Tharan-Trieb Marianne

Leletmentés a huszonnegyedik órában

Magyar Zoltán

A könyv tavaly jelent meg Szent Erzsébet
születésének nyolcszázadik évfordulójára.
Nem életrajz, nem száraz történelmi feldol-
gozás, hanem összefoglalja és bemutatja a
szenthez kötődő hagyományokat, összegzi
mindazokat a művelődéstörténeti ele-
meket, melyek a királylány tiszteletét, népi
és egyházi kultuszát, művészeti ábrázolá-
sait, valamint az alakjához társított folk-
lórhagyományokat meghatározták. A
könyvet közel kétszáz kép teszi szem-
léletessé. Ajánljuk mindazoknak, akik a
világszerte tisztelt szent életével meg akar-
nak ismerkedni.

Téravatás 
és Erzsébet találkozó 

Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ünnepeljük ebben az eszten-
dőben. Mint az országban szinte minden településen, így Nagymaroson is igyekeztünk
ebben az évben méltóképpen megemlékezni e jelentős szentünkről. 

Téravatás a Szív utcánál
Az ünnepi év zárásaként szeretettel meghívjuk november 18-án 16 órára a Szív utca

alján található kis térre, amelyet ez alkalomból ünnepélyes keretek közt Szent Erzsébet-
ről fogunk elnevezni.

Erzsébet találkozó a művelődési házban
Az esemény folytatásaként aznap 16.30-kor a művelődési házba várunk a kicsiktől a

szépkorúakig minden érdeklődőt, különösképpen azokat, akik az Erzsébet nevet viselik.
(Hangsúlyozzuk, hogy nemcsak az Erzsébeteket várjuk szeretettel, de őket most megkü-
lönböztetett figyelemmel!) Az ünnepségen megtekintjük a Nagymarosi Színkör „Magyar
földön fakadtál, Árpádvérbõl származtál, idegenben hajtottál, kivirágoztál” című
Szent Erzsébetről szóló műsorát, majd felköszöntjük az Erzsébeteket. Csodálkozzunk
együtt újra rá az Árpád-házi királylány páratlan életútjára, akit mindenütt nagy tisztelet
övez az egész világon! A téravatásra és az irodalmi műsorra mindenkit szeretettel várunk!

Szeretnék köszönetet mondani a családom-
nak, barátaimnak, ismerősöknek, akik a baj-
ban segítő kezet nyújtanak vagy nyújtottak az
utóbbi néhány hét alatt. Külön köszönet Éde-
sanyámnak, Édesapámnak és a legjobb barát-
nőmnek! Nem tudom minden segítőnek a
nevét felsorolni, és senkit nem szeretnék
megbántani, ha esetleg kihagynám, ezért így
mondok mindenkinek ezer köszönetet.

Vandrus Lászlóné Andi

Köszönetnyilvánítás
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Nagymaros

Karácsonyi  jótékonysági  bazár  
MÁTÉ emlékére 
december 8-án, szombaton 9–12-ig  
a mûvelõdési házban.  

Ajándéktárgyak felnőtteknek és gyermekeknek, rendkívül
kedvező áron. 
Tombola és üdítők bevételei az alapítvány javára.
Belépés díjtalan.

MÁTÉ Alapítvány  
Von-Benko Ferenc

Máté, a közkedvelt komp-kutya múlt karácsony elõtt aludt el örökre. 

Felnőtt csapat októberi eredményei:

Szokolya - Nagymaros FC  3:4                            - Góllövő: Horváth 2, Sinkó, Pozsonyi
Nagymaros - Váci R.I.K.E. 2:4                             - Góllövő: Demeter, Boros
Márianosztra - Nagymaros  3:3                          - Góllövő: Horváth 2, Sinkó
Nagymaros - Kosd 4:2                                         - Góllövő: Boros 2, Hollik, Trieb
Kismaros - Nagymaros 1:6                                - Góllövő: Horváth 3, Demeter, Verebes, Trieb
Az ifjúsági csapat mérkõzéseirõl a következõ lapban számolunk be.

Major László, Nagymaros FC elnöke 

Nagymaros FC hírei

Rendelési idõk:
Hétfő, kedd:  17–18
Szerda:           8–10   
Csütörtök:    17–18
Péntek:           8–10 és  17–18

Dr. Drobilich János
állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E-mail: lapaly@kutyakanyar.hu

Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési idõn kívül  telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

Sütőtökös-mogyorós muffin 
Hozzávalók:
25 dkg sütőtök
20 dkg liszt
20 dkg cukor
20 dkg mogyoró
2 db tojás
1 cs. vaníliáscukor
1/2 cs sütőpor
1,3 dl olaj, 1/2 tk. fahéj, 1 citrom reszelt héja

A megtisztított  sütőtököt finomra reszel-
jük, és egy konyharuha segítségével kifa-
csarjuk belőle a nedvességet, mert külön-
ben eláztatja a tésztát. A mogyorót száraz
serpenyőben óvatosan megpirítjuk, kihűt-
jük és ledaráljuk. A tojásokat szétválasz-
tunk. A sárgáját a cukor felével kikeverjük,
hozzá adjuk a vaníliáscukrot, a fahéjat, és a
reszelt citromhéját.  Beledolgozzuk a kifa-
csart tököt és a darált mogyorót, és az ola-
jat. A lisztet összeszitáljuk a sütőporral, ap-
ránként beleszórjuk a tökös masszába. A
tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukor
másik felével, és óvatosan belekeverjük a
muffintésztába. 
A muffinsütő csészéit kivajazzuk, 3/4 részig
megtöltjük a masszával, és előmelegített sü-
tőben tűpróbáig sütjük, ez kb. 20 perc.

Hernádiné Balázs Mária

Katalin bál

2007. október 24.-én
20 órai kezdettel

a művelődési házban

Zene: Hanzelik-Kovács duó
Vendégzenekar: Randa-Lear

Műsor: 
–  Hastánc
– A FORTUNA DIVAT bemutatja 
kollekcióját: estélyi, báli,
esküvői, koszorúslány ruhák

Belépõdíj: 1000 Ft
Asztalfoglalás: 
a művelődési házban.

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Nagymaros F.C.

Az alapítvány vagyona 2006. december 31-én
Eszközök
Bankszámla egyenlege                 271 988 Ft
Pénztár                                             73 614 Ft
Összesen     345 602 Ft

Források
Induló tőke                                       50 000 Ft
Tőkeváltozás                                  367 328 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény    – 21 726 Ft
Összesen    345 602 Ft

Bevételek:  Adomány                     265 500 Ft
Szja 1%                                           289 977 Ft
Kamat                                                     215 Ft
Összesen                                        555 692 Ft

Kiadások: Támogatások (táboroztatás, mű-
vészetoktatáshoz tandíjtámogatás, rendez-
vényszervezés, osztálykirándulások, osztá-
lydekoráció, versenyek díjai)       497 418 Ft
Működési költség                            80 000 Ft
Összesen                                          577 418 Ft

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 
2006. évre vonatkozó  beszámolójának  közzététele 



H
amarosan itt a tél, haldoklik a ter-
mészet, fogy a fény. Egyre nagyobb
szükségünk van a világosságra,

szentjeink emléke legalább lelkünkben
gyújtson fényt. 
November 11-én tartjuk Szent Márton ün-
nepét, aki 316-ban született Savariában, a
mai Szombathelyen. A hagyomány szerint
hun-magyar királyok sarja. Nehéz lenne
egyébként magyarázatot találni arra a
tényre, hogy miért van a Kárpát-medencé-
ben, a magyar nyelvterületet lefedve annyi
Szent Márton templom, kápolna, kút és
helységnév. A Felvidéken több templom (pl.
Kassa) oltárán áll szobra szent királyaink
(István, Imre, László) szobra mellett. Már
Szent István korában nagy tiszteletnek ör-
vendett: István hadi zászlain Hadverő Már-
tont ábrázolták, a pannonhalmi apátság
Márton tiszteletére épült, Mária mellett Ma-
gyarország társpatrónusa volt.

Szent Márton Franciaország védőszentje
is, ő alapította az első szerzetesi közösséget
Galliában, majd Tours püspöke lett. Temetése
november 11-én volt Tours-ban, sírja híres
zarándokhellyé vált. Szentjeink a szenvedő
Krisztust látták a szenvedő emberben: ezért
szánta meg Márton a koldust Amiens-ben, és

terítette rá köpenye felét. Másik felét máig
őrzik Franciaországban.

A magyar néphagyományban csak ná-
lunk megtalálható szokások kötődnek ün-
nepéhez. Márton előestéjén rétest nyújtot-
tak – szimbolikusan Márton köpenyét. Ez-
zel varázsolták a téli hóköpenyt a didergő
búzára – a didergő Krisztusra, hiszen a
búza Jézus jelképe. De az ember lelke is di-
dereg, és szüksége van Márton fehér köpe-
nyére. A tollfosztás is Márton napon kezdő-
dött: a csevegő asszonyok a pehely fosztásá-
ra elcsendesedtek, lelküket rendezték és az
adventre hangolódtak. A Márton napra ki-
forrt borral koccintva azt kívánták, hogy
miként a bor, úgy tisztuljon meg a lélek is.

Tharan-Trieb Marianne

Nov. 9. de: Ludas Matyi - iskolások előadása
Nov. 9. du-este: Márton napi felvonulás
a Fő téren
Nov. 9. 16.30: Nótaklub
Nov. 10. 19.00-tól: Nyugdíjas bál
Nov. 12. 9.00-13.00: Vásár
Nov. 14. 9.00-14.00: Használt ruha vásár
Nov. 16. 17.00: Ifjú Zenebarátok Napja
– hangverseny
Nov. 17. 20.00 : Erzsébet bál
Nov. 18. 16.30:
Előadás Szent Erzsébetről
Nov. 21. 10.00: Énekverseny
az alsó tagozatosoknak
Nov. 22. 9.00-13.00: Vásár
Nov. 23. 10.00: A várkastély titka 
– bábszínház, a MASZK Bábszínpad előadása
Nov. 24. 20.00: Katalin bál
Nov. 27. 9.00-13.00: Vásár

Decemberi előzetes:
Dec. 3. 17.00: Mikulás est – nyugdíjasklub
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Nagymaros

2007. november HISTÓRIA - RIKKANCS

A művelődési ház 
novemberi  programjai

Zebegényben, az iskolában,
18 órai kezdettel:
November 9. 
Molnár V. József: Hétboldogasszony
November 30. Dr. Kiszely István:  A ma-
gyar nép őstörténete II.
December 14. Berecz András mesél

Adventi esték  – decemberben, 
szombatonként 19 órai kezdettel:
1. Verőce, művelődési ház – Molnár V. József
8. Verőce, művelődési ház – Dr. Varga Tibor
15. Zebegény, iskola: Görgy-Deák Lajos,
Farkaslaka plébánosa
22. Nagymaros, katolikus templom – Kerényi
Lajos plébános, Budapest

www.zebegeny.hu

Macskalépcső
Digitális faliújságot hozott létre a SAN-
TEAM egyesület. Kérjük, ha kulturális, sport
vagy szórakoztató programokat szervez-
nek, ne csak a hirdetőtáblákra ragasszák ki
plakátjaikat, hanem küldjék el nekünk a
macskalepcso@gmail.com e-mail címre,
hogy továbbíthassuk hirdetményét.

Ha Ön szeretne e-mailben értesülni pél-
dául egyesületünk moziműsoráról, Kispis-
tiék úti-beszámolóinak időpontjáról, köny-
nyűzenei, komolyzenei koncertekről, je-
lentkezzen a macskalepcso@gmail.com
címen, s mi továbbítjuk Önnek a hozzánk
elküldött üzeneteket. 

Szomráky Pál

Márton
napi 
lampionos
felvonulás

2007. november 9-én pénteken 
17.30 a Fõ téren

Közremûködik
a Dunakanyar Fúvósegyüttes
A felvonulás után szeretettel várjuk a

felvonulókat egy kis Márton napi libazsí-
ros uzsonnára. 

Heinczné Cserni Katalin
és a Kittenberger Kálmán Általános

Iskola német munkaközössége

November 7. 19 h:  Szabados György és 
az Új Dimenzió Műhely 

November 14. 19 h: Aurora Borealis együttes 
– A XXI. század hangjai

November 21. 19 h: Binder – Borbély duó 
November 28. 19 h: Szabados György

– szólókoncert
December 5. 19 h:   Vígh – Márkos – Mezei 

trió koncertje 
Belépőjegy: 1000 Ft, Diák jegy: 500 Ft

(koncertenként) Bérlet: 4000 Ft (az összes
koncertre érvényes).

Jegyek a váci Tourinform Irodában (Vác,
Március 15. tér 17.), valamint a Bartók Béla
Zeneiskolában (Vác, Konstantin tér 8.)
kaphatók. Jegyrendelés és információ:
(30) 627–4055, www.consort.hu/arbos

1927-ig a nagymarosi templom védõszentje

Szent Márton 

A váci Bartók Béla Zeneiskolában
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Nagymaros

Végh István, az Izzó, majd a Honvéd hajdani
kenusa, jelenleg az ausztrál csapat vezető-
menedzsere szervezte az utazást és vezette a
kéthetes edzőtábort augusztusban. Barátja,
a nagymarosi Heincz Sándor, többszörös
maratoni világkupa győztes szervezte az it-
teni szállást, étkezést, szállítást, orvosi ellá-
tást és a hajók bérlését. Az ausztráliai kajak-
kenu válogatott ezúton is köszönetet mond
Sanyinak és feleségének a fáradságos mun-
káért, amivel lehetővé tették, hogy a sporto-
lók kényelmesen, jó körülmények között
tudtak felkészülni a világbajnokságra. Külön
köszönet Marika néninek, Sanyi édesanyjá-
nak, aki a két hét alatt az ausztrál lányok
„édesanyja” volt. Köszönet Hamvas Ferenc-
nének és Jakus Mihálynénak a vendégsze-
rető szállásért. A Stefán vendéglő aranyér-
met érdemel a finom ételekért és figyelmes
kiszolgálásért. A helyben kedvelt vendéglő-
jük jó hírét most már Ausztráliába is elvitték.

Még egy aranyérmet adnánk a Nagyma-
rosi Kajak-Kenu Egyesületnek a kedves
vendéglátásért és türelmükért, hogy lehe-
tővé tették számunkra a felkészülést a klub
területén, és hajóik használatát. A vendé-
gek sokat tanultak a nagymarosi kajako-
soktól: a jó eredményekhez nélkülözhetet-
len fegyelmezett munkájukat, akaraterejü-
ket és kitartásukat.

Sajnáljuk, hogy a hazai borokat és pálinkát
csak mértékkel kóstolhattuk, mert „edzésben

voltunk”. De a helyi lakosokkal és sporttár-
sakkal kötött barátságok, a remek hangu-
lat, a csodálatos Dunakanyar felejthetetlen-
né teszik számunkra magyarországi utunkat. 

A felkészülés is jól sikerült, elégedettek
voltunk az eredményekkel:

Végh István
Aranyérem (világbajnok) kenu-1 egyesben
(masters)

Maggie Végh/Végh István
Ezüstérem  vegyes K-2, 21 km (masters)

Dianne Chellew/Maggie Végh
Aranyérem, női K-2, 21 km (masters)

Dianne Chellew
Aranyérem, női K-2, 21 km (masters)

Lani Belcher
4. hely, női K-1, 28 km (junior)

Megan Rose
10. hely, női K-1, 28 km (junior)

Dane Wilkonson
6. hely, férfi K-1, 28 km (junior)

Arthur Alger/Mitch
18. hely, férfi K-2, 28 km (juniors)

Eric Alger/Nick Byrne
21. hely, férfi K-2, 28 km (juniors)

David Cole
18. hely, férfi K-1, 35 km (senior)

Micheal Leverett
20. hely, férfi K-1, 35 km (senior)

Gatien Othon/Heincz Sándor
5. hely, férfi K-2, 21 km (masters)

Heincz Sándor (magyar)
8. hely, férfi K-2, 21 km (masters)

Végh István

Ausztráliaiak Nagymaroson

A
z ausztráliai kajak-kenu válogatott 21
tagja Nagymaroson készült fel a szep-
temberben, Gyõrben megrendezett

Kajak-Kenu Marathon Világbajnokságra.

Köszönet a részünkre 2006-ban az SZJA 1 %-
ból érkezett felajánlásokért, melyek összege
108.680 Ft volt. Ezt a hajók tárolásához
szükséges terület bérleti díjára fordítottuk. 

Nagymarosi Motorcsónak SE 
Nagymaros, Váci út 49

adószám: 19173290–1–13

Köszönet

A Nagymarosi Sportegyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik 2006-ban adó-
juk 1%-át a kajak-kenu sportklub javára
ajánlották fel. Az átutalt összeget, 362.856
forintot a sportolók uszásoktatására, verseny-
rendezésre, a kísérőmotoros és a biztonsá-
gos vízre szálláshoz szükséges stég enge-
délyeztetésére fordítottunk. 

Eredményeinkkel szeretnénk megkö-
szönni segítségüket és tovább öregbíteni
Nagymaros és az egyesület hírnevét.

Hetényi Zoltán
Nagymarosi Sportegyesület elnöke

Olvastam, hogy az önkormányzat kulturált
stranddal szeretne minket meglepni. Ezen
felbátorodva teszek szóvá egy olyan hiányos-
ságot, ami sok kismamának okoz gondot.

Ikerkocsival képtelenség bejutni a gyermek-
orvosi rendelőbe, mert azt nem lehet feltolni a
rámpán. Minden alkalommal meg kell kér-
nem valakit, hogy segítsen fel a harmadik lép-
csőfokon. A nagy többség szívesen megteszi, de
volt már arra is példa, hogy visszautasítottak. 

Egy olyan típusú feljárat, mint a gyógy-
szertár előtt van, sokat segítene nekünk.
Kérek mindenkit, akinek módjában áll, se-
gítsen valamilyen módon megoldani ezt a
problémát. Köszönettel,               
Dudás Beáta ikergyermekek anyukája

Olvasói levél

Tisztelt Nagymarosiak!

Az alábbi olvasói levél is felhívja a figyelmet
arra, hogy mennyire fontos lenne a babako-
csis szülőknek, a kerekes székes honfitársa-
inknak, hogy akadálymentesen közleked-
hessenek a városban. A fenti ábra reméljük,
mihamarabb sok intézményünkön fent lesz. 

***



Látásvizsgálat
a szakorvosi 
rendelõben (Fő tér 10.) 

minden páros hét szombatján 9–12-ig.
Előjegyzés szükséges ezen a számon: 
30/9160–889. 
A látszerész üzlet ugyanitt:  
szerdán 10–13.30-ig tart nyitva.
Pesti és Lendvai Látszerész Bt.

RUHAVÁSÁRLÁSI 
AKCIÓ

November 14-én,

szerdán 8-13 óráig a művelődési házban

ANGOL RUHA VÁSÁR
Minden darab 100 Ft

Haraminé Papp Ildikó

2007. november KISBÍRÓ

KIADÓ 

Háromszobás össz-
komfortos házrész 

terasszal és udvarral.
Nagymaros, Elsővölgy

Érdeklődni este: 
30/4790–410 

vagy 
30/6880–222

Elveszett hat hónapos
amerikai akita kiskutyánk.

Fekete-fehér színű kan,  
– chippezve. 

2007. 10. 14-én 9–18 óra kö-
zött tűnt el Nagymaroson a
Váci úton. A kiskutya folyama-
tos orvosi kezelés alatt áll,
amit fontos lenne  folytatni.

A becsületes megtaláló ma-
gas jutalomban részesül.

Az értesítést a 70/310–18–18
telefonszámra kérjük. 

Nagymaros

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
20/464–3429, 27/354–535, Nagymaros, Fő tér 3.

Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkezõ Tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére:

– többgenerációs családi házakat 10–50 millió Ft, 
– nyaralókat, telkeket, 
– Duna–parti házakat, 
– albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó-, illeték-, ingatlanjogi tanácsadás
– hitelek ügyintézése 



2007. novemberKISBÍRÓ

Parasztkolbász /Ász/ 1kg     695.-Ft
Parasztkolbász vf. /Ász/ 1kg     695.-Ft
Csülöksonka /Ász/ 1kg     895.-Ft
Csécsi szalonna vf. /Ász/ 1kg     595.-Ft
Sült császár vf. /Ász/ 1kg   1195.-Ft
Füstölt csemege szalonna /Ász/ 1kg     595.-Ft
Szigeti páros kolbász /Ász/ 1kg   1145.-Ft
Pritaminos pulykamell csemeg 1kg   1055.-Ft
Kolbászos csirkemell csemege 1kg   1155.-Ft
Pulyka sonka 500gr 415.-Ft
Csirkemell sonka 500gr 535.-Ft
Taipai mangó konzerv 420gr 119.-Ft
Ape paradicsompüré 70gr 28.-Ft
Hame sonka 100gr + 20% 120gr       149.-Ft
Hame ördögi pirítós keverék 100gr + 20% 120gr 149.-Ft
Hame reggeli löncshús 100gr + 20% 120gr 149.-Ft
Csemege uborka apró /Tartós Kft./ 720ml     159.-Ft
Kunsági töltött káposzta húsgombóccal /F&F/ 380gr 215.-Ft
Rizseslecsó kolbásszal /F&F/ 380gr 215.-Ft
Felezett sárgabarack befőtt /Mátra/ 720ml     265.-Ft
Szilva befőtt egész /Mátra/ 720ml     159.-Ft
Magozott meggy befőtt /Mátra/ 720ml     259.-Ft
Conad sürített paradicsom 700gr 179.-Ft
Royal thai kókusztej 400ml      149.-Ft
Akácméz üveges /Molnár/ 950gr 899.-Ft
Mirelit Fricopan rétes almás 600gr      335.-Ft
Mirelit Fricopan rétes túrós 600gr 335.-Ft
Gesztenye massza /Massza Kft./ 250gr 155.-Ft
Mirelit szilvásgombóc /Szugyiczky/ 1kg     365.-Ft
Mirelit nudli /Szugyicky/ 1kg      315.-Ft
Fagy. Csirkemáj szív nélkül /Point M./ 1kg     299.-Ft
Lady blue desszert 151gr      335.-Ft
Lady rose desszert 151gr 335.-Ft

Cherry Queen desszert ét-tej 132gr      469.-Ft
Kondy szelet 33gr 29.-Ft
Grafiti csokoládé /több íz/ 100gr 69.-Ft
Chio burgonyaszirom 45gr        89.-Ft
Fitt & Go gyümölcsös műzliszelet 20gr        35.-Ft
Frollini olasz keksz /több íz/ 700gr 479.-Ft
Állatfigurás édes keksz 200gr 109.-Ft
Házi tészta /Mami/ 500gr       175.-Ft
Házi tészta cérnametélt /Mami/ 250gr         95.-Ft
Dr. Juice gyümölcsital /tetra/ 12% 1l 89.-Ft
/alma, narancs, őszibarack, szőlő/
Pölöskei energiaszegény szörpök 1l 189.-Ft
/narancs, málna/
Margitszigeti ásványvíz 1,5l visszaváltható      1,5l        69.-Ft+38,-üv
Spanyol bor /Casillo Del Mago/ red, rose 0,75ml     399.-Ft
Steffl dobozos sör 0,5l 139.-Ft
Altenbräu dobozos sör 0,5l 119.-Ft
Heineken üveges sör 0,5l      189.-Ft+24,-üv
Regens őrölt kávé 250gr       199.-Ft
Delice instant kávé 250gr 215.-Ft
Tchibo Family őrölt kávé 250gr 329.-Ft
Jacobs Merido őrölt kávé 250gr + 10% 275gr       319.-Ft
Omnia őrölt kávé 250gr      489.-Ft
Domo mosópor universal 9kg      870.-Ft
Domo mosópor color 3kg 359.-Ft
Aroma tusfürdő /málnás/ 300ml     135.-Ft
Orbel fogkrém /family, totál, bakingsoda/ 100ml      149.-Ft
Vademecum fogkrémek duopack 2*75ml 499.-Ft
Vademecum fogkrémek /8 féle/ 75ml 265.-Ft
Fa krémtusfürdők /9 fajta/ 250ml      315.-Ft
Fa tusfürdők /7 fajta/ 250ml      315.-Ft
Solei tusfürdők /3 illat/ 300ml       95.-Ft
Gyermek étkező készlet /műanyag/ 1csom. 299.-Ft

CBA
Dunakanyar AKCIÓ

november 5-től 25-ig

Nyitva
tartás :

Hétfő–péntek: 6–20
Szombat: 7–17
Vasárnap: 7–14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

Üzleteink: 
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verőce, Rákóczi út 33.

Áraink a készlet erejéig érvényesek!


